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Tisztelt KIria !

jogi k6pviselet6ben eljiirva mel16kelten csatolom a T. Kriria Kvk.Vl.39.309/2022/5.

szdmd hatdrozatdvalszemben elSterjesztett, elektronikusan aliiirt alkotmdnyjogipanaszt 6s a ko16bban csatolt

meghatalmazdst.
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Balsai lstv6n

.&- BALgAi

E IfJJf''
DR. IFJ. BALSAI ISTVAN LL. M.

tigyv6d

Ezel uzenet 6s annal< bdrmely csatolt anyaga bizalnras, jogi v6delem alatt dll, a nyilviinos kozl6st6l v6dett. Az []zer.retet kiziirolag a cirnzett,

illetve az dltala rneghatalmazottal< haszndlhatjiik fel. Ha 6n nern az r,izenet cinrzettje, (gy kdrjtlk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben 6rtesitse

e116l az uzenet kLilcl5jdt 6s torolje az Llzenetet, valamint annak osszes csatolt melldklet6t a rendsze16b6l. Ha On nem az uzenet cimzettje,

abbal az esetben tilos az r.izenetet vagy annak bdrmely csatolt melleklet6t lemdsolnia, elmentetrie, az tizenet tartalnrdt bdrkivel kozdlnie vagy

azzalvissza6lnier.
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Tisztelt Alkotm6nybir6s6g!

Dr. Vitilyos Eszter Zsuzsanna inditv6nyoz6 (lakcim 6s postai 6rtesit6si cime: 

jogi k6pvisel6je: Balsai Ugyv6di Iroda, elj6r: dr. ifi. Balsai Ist-

v6n iigyv6d, sz6khelye: 1024 Budapest, Margit korrit 15-17., telefonsz6ma: + 36 70 277

1147, elektronikus lev6lcime: office@balsailaw.hu) a Kriria, mint v6laszt6si tigyben el6ter-
jesztett bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relem iigy6ben elj6r6 bir6s6g Kvk.VI.39.3091202215.

sz6m alatt hozott v6gz6s6vel szemben, mint az egyedi tigyben 6rintett. Magyarorsz6g Alap-

torv6nye (a tov6bbiakban: Alaptorv6ny) 24. cikk (2) bekezd6s6nek d) pontia, valamint az

Alkotm6nybir6s6gr6l sz6l6 2011. 6vi CLI. torv6ny (a tov6bbiakban: Abtv.) 27. g-a alapjdn

a torv6nyes hatririd6n beli.il

alkotminyjogi panaszt

terjeszti elci.

Az inditvSnyoz6 k6ri, hogy a T. Alkotm6nybir6s6g az Alaptorveny 24. cikke (3) bekezd6-

s6nek b) pontja, valamint az Abtv. 43. S (1) bekezdese alapj6n 6llapitsa meg a I(uria

I(vk.VI.39.3091202215. sz6mri vegzes6nek alaptcirveny-ellenesseg6t 6s a bir6i dont6st sem-

misitse meg, mert az s6rti az Alaptorveny XXVIIL cikk (1) bekezd6s6ben foglalt, a tisztes-

s6ges elj6r6shoz f'6zodo alapvet6 jogdt.

1. T6nydll6s

Az inditv6nyozo a FIDESZ-Magyar Polgdri Szovetseg 6s a I(ereszt6nydemokrata N6pp6rt
jelolci szervezet altal Pest Megye 03. szdmri orsz6ggyril6si egy6ni vdlaszt6keniletben 6llitott
jelolt.

Buzinkay Gyorgy Ferenc, mint a Demokratil<us I(oalicio, Jobbil< Magyarorszag6ftMozga-

lom, Momentum Mozgalom, Magyar SzocialistaPirt, LMP - Magyarorsziry Zold P6rtja,

P6rbesz6d Magyarorsz6g6rt P6rt jelolci szervezetek 6ltal Pest Megye 03. sz6mri orszS,ggyii-

lesi egy6ni v6laszt6kerr.iletben 6llitott jelolt, 2022. febru6r 18. napjrin deleg6lta Rethey-
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Prikkel Tibort a 03. szdmri Orsz6ggytil6si Egy6ni V6laszt6keriileti V6laszt6si Bizottsdgba (a

tovdbbiakban: OEVB).

Az inditv6nyoz6 mint kifog6stev6 kifog6st nyirjtott be az OEVB-hez arra hivatkozdssal,

hogy R6they-Prikkel Tibor, mint az OEVB megbizott tagja megs6rtette a v6laszt6si elj6-

r6sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVL torv6ny (a tovdbbiakban: Ve.) 2. S (1) bekezd6s a) pontj6ban

foglalt v6laszt6s tisztas6ga, a c) pontban szab6lyozott es6lyegyenl6s6g, tov6bb6 az e) pontja

szerinti j6hiszemti 6s rendeltet6sszerii joggyakorlds alapelveit. E[6adta, hogy a k6relmezri

2022. mdrcius 8. napjdn 18:31 6rakor;2022. m6rcius 9-6n09:26 6rakor, 13:38 6rakor; majd

2022. milrchss 10. napj6n 12:40 6rakor olyan tartalmri Facebook bejegyz6seket tett kozz6,

illetve osztott meg, amelyek alkalmasak az OEVB fiiggetlens6g6nek 6s p6rtatlans6g6nak

al66s6s6ra. A bejegyz6sek 6s a megoszt6sok kdztitt a korm6nyz6p6rt politik6j6t, ktilondsen

az inditvdnyoz6 tev6kenys6g6t kritizdl6, tov6bb6 a miniszterelnok szem6ly6t becsm6rl6 ki-
jelent6sek olvashat6k.

A kifog6solt Facebook k6zl6sek kozott szerepeltek az al6bbiak:

,,ld6zet vitilyos esztert6l: uAz eg6sz Pilis-Dunakanyarban mi koordin6ljuk az adom6ny-

gytiit6st 6s sz6llit6st.<r H6t igy kell megtudnom? Hogy az adom6nyt amit tegnap levitttink

Feh6rgyarmatra, Tivadarra 6s Kisarra, annak a gytijt6s6t 6s sz6llit6s6t a jeloltasszony koor-

din6lta? HOGY NEM SZAKAD RAD A PLAFON!"

,,CSAK A KORMANYVALTAS A KIUT A TORTENELMI ZSAKUTCABOL! A FidCSZ

ma a kiiztirsas6gi elntik-v6laszt6son papirforma szerint Orb6n Viktor jeltiltj6t, Nov6k Ka-

talint v6lasztotta meg Ader J6nos ut6dj6nak. A Nov6kra szavaz6kk6zdtt nyilv6nval6an ott

voltak a Fidesz krizttirv6nyes btiniiz6i is, s,

hogy k6tszeresen is alilh: izzik Nov6k Katalin a korrupt, Putyin-pirti orb6ni hatalom je-

loltjek6nt v6lhat kiizt6rsas6gi elnokk6, 6s soha nem lesz minden magyar kiiztdrsasigi elniike.

Ahogy arra R6na P6ter, az egys6ges ellenz6k kozos kozt6rsas6gielnok-jeliiltje hivta fel a

figyelmet parlamenti besz6d6ben, mi, magyarok a Nyugathoz akarunk tartozni, azBU-hoz

6s a NATO-hoz, nem pedig a putyini Oroszorsz6ghoz. A mai kozt6rsas6gielnok-v6laszt6s

vil6gosan megmutatta, hogy korm6nyv6lt6s n6lktil nincs kirit abb6l a tort6nelmi zs6kutc6-

b6l, amelybe az Orbin-korm6ny 12 6v Putyin-p6rti ki.ilpolitik6ja korm6nyoztahazilnkat.

Aprilis 3-6n k6t vil6g fog szemben 6llni egymdssal, az EU-hoz, NATO-hoz tartozist 6s a

b6k6t pedig az Egys6gben Magyarorszilglrt k6pviseli. DK, Jobbik, MMM, Momentum,

MSZP, LMP, P6rbesz6d"

Az inditvdnyoz6 k6rte a jogszabdlys6rt6s meg6llapit6s6t 6s a jogs6rt6 tov6bbi jogszab6lys6r-

t6st6l val6 eltiltds6t.
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Az OEVB elnoke a kifog6st aYe.21.3. $ (1) bekezd6s6re val6 hivatkoz6ssal 6ttette az annak

elbir6l6s6ra hatdskorrel rendelkezci Nemzeti V6lasztdsi Bizotts6ghoz. A Nemzeti V6laszt6si

Bizotts6g (a tov6bbiakban: NVB) a 16812022. szimri hat|rozataval (a tov6bbiakban: NVB

hat6rozat) a kifog6snak helyt adott, meg6llapitotta a Ve. 2. S (1) bekezdes a), c) 6s e) pont-

jainak megs6rt6s6t 6s a k6relmez6t eltiltotta a tovibbi jogs6rt6st6l. Megitel6se szerint R6t-

hey-Prikkel Tibor azon magatart6sa, hogy nagy nyilv6nossdg e16tt, kifejezetten politikai

tartalmu bejegyz6seket tett kozz6 es osztott meg, a Ve. 14. $ (l) bekezd6s6ben foglalt ko-

vetelm6nyek csorbitdsa ritj6n megs6rtette a Ve. 2. S (1) bekezd6s a), c) 6s e) pontjai szerinti

alapelveket.

Rethey-Prikkel Tibor mint k6relmez6 az NVB hat6rozatSval szemben 2022. mfucius 15-

6n feliilvizsgilati k6relmet terjesztett e16. A I(tiria mint v6lasztdsi iigyben ekiterjesztett bi-

r6s6gi feli.ilvizsg6lati kerelem iigy6ben elj6r6 bir6s6g I(vk.VL39.3091202212. szdmir v6gz6.-

s6vel az inditv6nyoz6t nyilatkozatt6tehe hivta fel. A I(riria 2022. marcius 18-6n meghozott

6s aznap elektronikusan k6zbesitett I(vk.VI.39.3091202215. szimu v6gzes6vel az NVB ha-

t|rozatat megvaltoztatta 6s a kifog6st elutasitotta.

2. A Kfria v6gz6se

A I(riria t6madott v6gz6s6vel meg6llapitotta, hogy R6they-Prikkel Tibor mint k6relmezcj

bir6s6gi feli.ilvizsg6lat ir6nti k6relme alapos.

A I(uria indokol6sa szerint a v6laszt6si bizottsAg megbizott (delegdlt) tagjaa bizotts6gi mun-

k6j6n kivrili politikai v6lem6nynyilv6nit6s6ban - kifejezett torvenyi rendelkez6s hi6ny6ban

- nem korl6tozhat6.

AlHspontja szerint a v6laszt6si bizotts6gok olyan testrileti szervek, amelynek tagjai reszben

v6laszt6ssal, r6szben jelolci szervezetek, illetve fr.iggetlen jeloltek dltali megbiz6ssal nyeril<

el tiszts6giiket. Ez alapjan a v6laszt6si bizotts6g tagjai kozott a Ve. sz6mos kiilonbs6get tesz.

igy p6ldriul a v6lasztott tag nem lehet p6rt tagja, avdlaszt6keriiletben jeloltet 6llit6 szervezet

tagja, a v6laszt6keriiletben indul6 jelolthozzatartoz6ja [Ve. 1 8. $ (2) bekezd6s a), b) c) pon-

tokl, a deleg6lt tag eset6ben ilyen megkot6s nincs, a v6lasztott tagot az 6llami kolts6gvetes-

b<jl tiszteletdij illeti meg [Ve. 19. S (2) bekezd6s], a megbizottat - fciszab6ly szerint - nem.

A v6lasztott tag megbizat6sa - szemben a megbizott tag megbizat6sdval - nem szrinik az

adott v6laszt6s eredmeny6nek jogerciss6 v6l6s6val [Ve. 33. S].

A I(irria szerint a szabillyozasb6l 16that6, hogy a vdlasztott tagok a szakmais6got, a megbi-

zott tagok a jelolt, illetve a jelol6 szervezet 6rdekeit k6pviselik. A Ve, a vdlaszt6si bizotts6g

tagjaival szemben ekiirt kovetelm6nyeket a vilaszt6si bizottsdg kozjogi feladataival ossze-

fiigg6sben hatarozza meg, ez6rt e szabdlyokat kiterjesztrien, a v6lasztdsi bizotts6g tagjainak

a v6lasztdsi bizottsigi munk6val tissze nem fugg6 magatart6s6ra, tev6kenysegere

ll
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vonatkoztatni nem lehet. A Ve. 19. $ (l) bekezd6s6ben foglalt azonos jogok 6s kdtelezett-

s6gek 6ltal6nosan m6r csak az6rt sem 6rv6nyesiilhetnek, mert a Ve. maga tesz mark6ns kii-
kinbs6get a v6laszt6si bizotts6g v6lasztott 6s deleg6lt tagjai k<izott. Mindezen nem v6ltoztat

az, hogy a v6laszt6si bizotts6g valamennyi tagja hivatalos szem6lynek min6siil.

Ezen kiviil a v6laszt6si bizotts6g megbizott tagjdnak v6lem6nynyilv6nit6si alapjoga nem ki-
v6tel a fentiek alol,azaza deleg6lt tag v6lem6nynyilvdnitishozval6 jogitajogalkot6 a sztik-

s6ges m6rt6kben, ar6nyosan korl6tozhatja. A Ve. azonban ilyen korl6toz6st nem taftalmaz

A I(riria 6ll6spontja szerint amennyiben egy k<izjogi tiszts6g betolt6s6hez, egy kozhivatal

visel6s6hez a torv6ny azt a kiivetkezm6nyt kivdnja frizni, hogy az illet6 egy6ltal6n nem foly-

tathat politikai tev6kenys6get, nem formdlhat szabadon politikai v6lem6nyt, akkor err6l

kifejezetten 6s egy6rtelmtien rendelkeznie kell, azt aiogalkalmaz6 szerv - a saj6t maga 6ltal

v6,gzett sziiks6gess6g-ar6nyoss6g teszt eredm6nye alapjiln, jog6rtelmez6ssel - nem p6tol-

hatja. Ha ilyen megkot6st a jogalkot6 nem tesz, akkor ilyen felt6tel nincs a delegdlt tagokkal

szemben. M6rpedig a Ve. a v6laszt6si bizottsrlg deleg6lt tagjainak kozjogi tev6kenys6g6n

kiviili tev6kenys6g6vel kapcsolatban semmilyen felt6telt nem szab, semmilyen tilalmat nem

6llit.

Ugyanakkor a Kirria szerint a v6lasztdsi bizotts6g tagjai azonos jog6ll6sriak, a Ve. 19. S (1)

bekezd6se szerint a vdlasztott 6s megbizott tagok jogai 6s kotelezetts6gei azonosak. A v6-

lasztdsi bizottsdgok tagjai kozott teh6t a megbizat6suk elnyer6s6t kovet6en mdr semmif6le

ktiltinbs6g nem tehet6; a v6laszt6si bizotts6gi munk6juk sor6n azonos jogokkal j6rnak el 6s

ugyanolyan kotelezetts6gek terhelik.

A Kriria 6rtelmez6s6ben a szabad v6lem6nynyilv6nit6s korl6rtoz6sa nem is lehet indokolt

olyan esetben, amikor a deleg6lt tag nyiltan, nyilv6nval6an er6sen kot6dik az 6t deleg6l6

jelolthiiz, jeloki szervezethez, aki 6ltal6ban maga is tagja valamely verseng6 p6rtnak. A de-

leg6lt tag szem6ly6ben nem kell, hogy fiiggetlen legyen.

16 Mivel a Ve. 14. $ (1) bekezd6se csak a v6laszt6si bizotts6g tev6kenys6g6vel kapcsolatban

irja el6 a fiiggetlens6g k<ivetelm6ny6t, ezlrt a v6laszt6si bizotts6g deleg6lt tagjait6l is kiz6-

r6lag e kiizjogi tiszts6ge ell6tds6val osszeftigg6sben k6rhet6 szimon a p6rtatlans6g, ftigget-

lens6g. Ebb6,l kovetkezik, hogy a Ve. 14. S (1) bekezd6s6ben foglaltak megs6rt6se csak ak-

kor 6llapithat6 meg, ha a kifog6solt tev6kenys6get a delegSlt tag v6lasztSsi bizotts6gi tev6-

kenys6ge kor6ben v6gezte.

r7 A Kriria meg6llapitotta, hogy az eljilrils sor6n nem volt vitatott, a s6relmezett bejegyz6sek

a k6relmez6, mint mag6nszem6ly szem6lyes Facebook oldalin jelentek meg, azok sehogy

sem hozhat6k osszefiigg6sbe sem a v6laszt6si bizottsdg munk6j6va[, sem a k6relmezri hiva-

talos, kozjogi tiszts6g6vel. Azon a k6relmez6 v6laszt6si bizotts6gi tags6g6ra utalds nincs, e

t4
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t6ny a k6relmezcircil nem kdztudomdsir. A k6relmezcia nagy nyilvdnoss6g eltitt, kifejezetten

politikai tartalmt bejegyz6sek kozz6t6tel6vel 6s megoszt6s6val nem a vdlaszt6si bizotts6gi

tags6gdb6l fakad6 tev6kenyseget v6gzett, ez6rt magatart6sival a Ve. 1 4. $ ( 1 ) bekezd6s6ben

foglaltakat sem stlrthette meg. Ebb6l kovetkez6en tev6kenys6ge a terh6re r6tt alapelvi ren-

delkez6sekbe sem iitkozhetett. A kifejtettekre figyelemmel a I(tria aYe. 237. S (5) bekez-

d6s b) pontja alapj6n az NVB hatarozatat megv6ltoztatta 6s a kifog6st aYe. 220, $- a alapj6n

elutasitotta.

3. Az inditvdnyoz6i jogosults6g 6s az elj6r6si hat6rid6

Az inditv6nyozo a I(uria elcitti elj6r6sban a I(vk.VI.39.3091202212. sz6mu v6gz6s alapj6n -

arra figyelemmel, hogy a kifogdst 6 terjesztette e16 - mint 6rdekelt vett r6szt, ezt a jogosult-

s6got a I(irria az inditv6nyozo szdmira aYe.228. S-a alapj6n, al<ozigazgat6si perrendtar-

t6sr6l sz6l6 2017. evi I. torv6ny (a tov6bbiakban: I(p.) 157. S (13) bekezd6se folyt6n alkal-

mazand6I(p. 2. S (6) bekezd6se bekezd6senek alkalmazAs|val biztositotta. A kozigazgat6si

perben 6rdekelt pedig az lehet, akinek nemcsak jogi erdeke fiiz6dik a per mik6nti eldcil6s6-

hez, de az itllet anyagi joger6hatisa jogszab6ly alapj6n az ellenf6llel szemben fenn6ll6 jog-

viszony6ra is kiterjed. Az inditv6nyoz6 iigyf6li st6tusznak megfeleltethetri eljdr6si pozici6-

ban 6llt, mert a kifog6st ci terjesztette elci. Amennyiben annak a Nemzeti V6lasztSLsi Bizott-

s6g helyt ad, akkor neki semmilyen 6rdeke nem fiizridik a halarozat megt6mad6s6hoz, de

mds szem6ly jogorvoslati k6relme folyt6n annak esetleges megviltoztat6sa felmerr.ilhet.

Ilyen esetben elengedhetetlen a feliilvizsg6lati elj6r6sban a kifog6stevci mint ellen6rdekti f6l

r6szv6tel6nek a biztosit6sa.

Erre figyelemmel az inditvdnyoz6 Az Abtv. 27 . S Q) bekezd6s a) pontja alapj6n jog61l6s6t61

fiiggetlentil 6rintettnek mincjstil.

A I(riria v6gz6se ellen a Ye. 232. S (5) bekezd6se alapj6n tov6bbi jogorvoslatnak nincs helye.

A I(riria a v6gzest az inditv6nyozo jogi k6pviselcije r6sz6re elektronikus uton 2022. mdrcius

18-6n 6n kezbesitette, igy a Ve. 233. S (1) bekezd6seben foglalt h6rom napos hat6rid6 meg-

tartott.

Az inditv6nyoz6 az alkotm6nyjogi panasz6t meghatalmaz6ssal igazolt jogi kepviselcije irtj6n,

elektronikusan terjeszti eki az Ugyrend 71. $ (4a) bekezd6s6re figyelemmel, amely szerint,

ha torv6ny az Alkotm6nybir6s6g elj6r6s6ra okot ad6 bir6sdgi elj6r6sban az elektronikus

kapcsolattart6st lehettiv6 vagy kotelezrjv6 teszr, az Alkotm6nybir6sdghoz cimzett alkot-
m6nyjogi panaszt e szabdLlyok szerint lehet vagy kell benyirjtani az els6fokri bir6s6gon.

Az inditv6nyozo 6ltal a jogi k6pviselci r6sz6re 2022. marcius 15-6n adott 6s a kirriai iratok

kozott elfekvci iigyv6di meghatalmazls az abbanfoglaltak szerint korl6toz6s n6lktil kiterjed
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a jogi k6pviselet ell6t6s6ra az esetleges Alkotmdnybir6s6g el<ltti elj6r6sban is, vagyis kiilon

meghatalmazds az alkotmrinyjogi panasz el6terjeszt6s6hez nem sziiks6ges.

4. A Kriria diint6s6nek alaptiirv6ny-elleness6ge

A Kriria v6gz6se az inditvSnyoz6 tisztess6ges eljirishoz fu26d6 jogit az al6bbiak szerint

s6rti.

Az Alkotm6nybir6s6g a jogbiztons6g k6vetelm6ny6vel osszefiigg6sben leszogezte, hogy egy

szab6lyoz6s feliilir6sa, kitdgit6sa a bir6s6gok r6sz6r6l mdr nem jog6rtelmez6si, hanem contra

legem jogalkalmaz6si - tulajdonk6ppen jogalkot6si - tev6kenys6get jelent, ami felveti a bi-

r6sSgok tdrv6nyeknek val6 al6vetetts6ge elv6nek a s6relm6t. Az Alkotm6nybir6sdg 6rtel-

mez6se szerint a ,,iog6llamis6g elv6b6l, kiivetelm6ny6b6l az is k<ivetkezik, hogy a jog6rtel-

mez6s nem v6lhat a jogalkalmaz6 szeru onk6nyes, szubjektiv dont6s6nek eszkoz6v6. Ellen-

kez6 esetben s6rtilne a jogbiztonsdg kovetelm6nye, a jogalkalmaz6 szervek d6nt6seire vo-

natkoz6 kisz6mithat6sSgi 6s el6re l6that6sdgi elv6r6s." {302612015. (II. 9.) AB hat6rozat,

Indokol6s [27]].

Az Alaptorvlny 28. cikke alapj6n a bir6s6gok a jogalkalmaz6s sor6n a jogszab6lyok szriveg6t

els6sorban azok clljival 6s az Alaptorv6nnyel iisszhangban 6rtelmezik. A jogszabilyok c61-

j6nak megillapitdsa sorin els6sorban a jogszab6ly preambulum6t, illetve a jogszabdly meg-

alkot6s6ra vagy m6dosit6s6ra ir6nyul6 javaslat indokoldsSt kell figyelembe venni. Az Alap-

torv6ny 6s a jogszab6lyok 6rtelmez6sekor azt kell felt6telezni, hogy a j6zan 6sznek 6s a ktiz-
j6nak megfelelS, erkolcsds 6s gazdasdgos c6lt szolg6lnak.

A bir6i diint6sek alkotm6nyossdgi feltilvizsgillatilt lehet<jv6 tevti alkotm6nyjogi panasz

(Abtv. 27. \) az egy6ni jogv6delem mellett 6s azt errisitlleg az Alapt6rv6ny 28. cikk6nek

6rv6nyesi.il6s6t szolg6l6 jogint6zm6ny is. Ilyen panasz alapj6n az Alkotm6nybir6s6g a bir6i

d<int6sben foglalt jog6rtelmez6s Alapttirv6nnyel val6 osszhangj6t vizsgiija,az Alaptorv6ny-

ben biztositott jogok alkotm6nyos tartalm6nak 6rv6nyre juttat6sa mellett azt is, hogy a jog-

szab6ly alkalmaz6sa sor6n a bir6sig a jogszab6ly clljitaz alkotm6nyosan sziiks6ges m6rt6k-

ben figyelembe vette-e {2312018. (XII. 28. ) AB hat6rozat, Indokol6s Pa]} . Az Alaptorv6ny

28. cikke 6s XXVIII. cikk (1) bekezd6se term6szetes fogalmi egys6get alkotnak. A jog6r-

telmez6s Alaptorv6nyben r<igzitett elveinek betartisa minden k6ts6get kizdr6an r6sz6t k6-

pezi a tisztess6ges bir6s6gi elj6r6sban megval6sul6 jog6rtelmez6ssel szemben illitott mini-

m6lis alkotm6nyos k<ivetelm6nyeknek {2312018. (XII. 28.) AB hat6rozat, Indokol6s [26]].

Az Alkotm6nybir6s6g szerint ,,[a]z onk6nyes bir6i jog6rtelmez6s s6rtheti az Alapttirv6ny

XXV[. cikk (1) bekezd6s6ben foglalt tisztess6ges elj6r6shoz val6 jogot. [...] Az Alkot-

m6nybir6s6g azonban csak kiv6telesen, szigorri felt6telek fenndlkisa eset6n 6llapitja meg a

jogalkalmaz6i onk6ny fenn6ll6sa miatt az Alapt<irv6ny XXVII cikk (1) bekezd6s6nek
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s6relm6t. " A jog6rtelmez6si hiba contra constitutionem akkor v6lil< onkenyess6, ha a bir6s6g

az Alaptorv6ny 28. cil<k6ben foglalt jogertelmez6si szab6lyokat kifejezetten figyelmen kivril

hagyja {2312018. (XII. 28.) AB hat6rozat, Indokol6s t28l}. A fentieket az Alkotm6nybir6-

s6g legut6bb a 3312021. (XlL 22.) AB hatdrozat6val er6sitette meg.

A Ve. 14. $ (1) bekezd6s 6s (2) bekezd6se c) pontja rendelkez6seibril, amelyek 6rtelm6ben

a v6laszt6si bizottsdgok - igy az orsz6ggyrilesi egy6ni v6laszt6keriileti v6laszt6si bizotts6g is

- a vdlaszt6polg6rok fiiggetlen, kiz6r6lag a torv6nynek al6rendelt szervei, amelyeknek el-

scidleges feladata a v6lasztdsi eredm6ny meg6llapitdsa, avalasztAsok tisztas6g6nak, torv6-

nyess6genek biztosit6sa, a p6rtatlans6g 6rv6nyesit6se 6s szriks6g eset6n a v6laszt6s torv6nyes

rendj6nek helyrerillit6sa. A p6rtatlans6g 6rv6nyesit6se teh6t a Ve.-ben kifejezesre juttatott

feladata a v6lasztdsi bizotts6gnak, kovetkez6sk6ppen az a vdlasztasi bizotts6got mint testii-

letet alkot6 tagokra is ir6nyad6.

A Ve. 19. $ (l) bekezd6se ertelmeben a v6lasztott es megbizott tagok jogai 6s kotelezetts6gei

- a4l. S (3) bekezdes6ben 6s a 45. $ (5) bekezdes6ben foglalt kivetellel - azonosak.

A Ve. 37. $ (1) bekezd6se alapj6n a vilaszt6si bizotts6g tagja a megv6laszt6s6t vagy bejelen-

t6set kovetci ot napon belul eskiit vagy fogadalmat tesz 6s a (6) bekezd6s szerint csak ett6l

kezdve gyakorolhatja jogait. Az eskiinek az egyes kozjogi tiszts6gvisekik esktj6rcil 6s foga-

dalm6r6l sz6l6 2008. 6vi XXVIL trirv6ny melleklet6ben rogzitett szcivege szerint a valasz-

tott es a deleg6lt tag is kinyilvanitja, hogy ,,fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz 6s annak Alap-

torveny6hez hri leszek, jogszab6lyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom; (a tiszts6g

megnevezese) tiszts6gemet a magyar nemzet )av6ra gyakorolom".

32 Annak, hogy az eskri szcivege szerint a v6laszt6si bizotts6g v6lasztott 6s a delegdlt tagja a

tiszts6griket egyar6nt a magyar nemzet javhra gyakorolj6k, 6ppen az a cblja, hogy a hivata-

lukkal jdr6 felel6ss6get 6s erkolcsi kovetelm6nyeket min6l jobban 6t1rezz6l<, tov6bb6 kife-
jez6sre jusson a tagok kozritti egyenl6s6g is.

33 Az inditv6nyoz6 megjegyzi, hogy a Bi.intet6 Torv6nykonyvrril sz6lo 2012. 6vi C. torv6ny

459. S (1) bekezd6s 11. pont l) pontja szerint a v6laszt6si bizottsdg tagia hivatalos szem6ly-

nek min6siil.

34 A kifejtettekb6l az inditvdnyoz6 szerint meg6llapithat6, hogy a vdlaszt6si bizotts6g tagjai

osszt6rsadalmi bizalommal, megbecsiil6ssel rendelkezri funkci6t toltenek be, 6s kozombos,

hogy a tagot valamely jelol6 szervezet deleg6lta, mert a tagok jogai 6s kotelezetts6gei min-

denben megegyeznek. A jeloki szervezetek Slta\avAlaszt6si bizotts6gba tort6n6 deleg{lds a

k6pviseleten 6s nem a versenyen alapul. A jelolcj szervezet (szervezetek) 6ltal megbizotttag

a v6laszt6si bizotts6g feladatainak kozos ell6t6s6ban 6s nem a pdrtok v6laszt6si verseng6s6-

ben vesz r6szt.
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35 Az inditv{nyoz6 nlzete szerint ebb6l k6vetkez6en az Alaptorveny 28. cikk6be foglalt ob-

jektiv teleologikus 6rtelmez6si m6rc6b61 kiivetkez6en a v6laszt6si bizotts6g tagi|val szem-

ben 6rv6nyesithet6 6s 6rv6nyesitendci az az alkotm6nyos kdvetelm6ny, hogy az iigyek t6r-

gyilagos megit6l6se csak abban az esetben garantilt, ha a tagok k6pesek kizdr6lag az iigy

t6nyeit, a t6nyek alapjdul szolg6l6 bizonyit6kokat, valamint a t6nyek megit6l6s6hez szi.iks6-

ges jogszab6lyokat elszigetelten vizsgdlni 6s 6rt6kelni. Minden olyan kortilm6ny, amely eze-

ken kivtil esik 6s egyfttal ak6r a felekhez, vagy az iigyhoz kapcsol6dik, az6rt sodorja ve-

sz6lybe az adott iigy p6rtatlan elbir6l6s6t, mert k6pes befoly6solni a bizotts6gi tag 6s igy a

bizotts{g m6rlegel6si tev6kenys6g6t. Eppen ezlrt apdrtatlan eljdris garanciilifunak s6relme

egyfel6l a konkr6t iigy elint6z6s6t, annak kimenetel6t egyik vagy m6sik f6l h6tr6ny6ra be-

foly{sotja. M6sfelcil ugyanakkor az iigyek elfogult, r6szrehajl6 megit6l6se a v6laszt6si bi-

zotts6g tekint6ly6t, valamint a dont6seibe vetett kozbi zalmaterod6lhatja.

Ezzel osszeftigg6sben az Alkotm6nybir6s6g a2512013. (X. 4.) AB hat6rozat6val rSmutatott:

mind a jogszab6lyi kornyezettel szemben, mind pedig a konkr6t tigyekben sztiks6ges annak

a szigorf m6rc6nek az 6rv6nyesit6se, amelynek 6rtelm6ben az iigyek p6rtatlan megit6l6s6n

tril az it6lkez6 szervnek (jelen esetben a d6nt6st hoz6 v6laszt6si bizotts6gnak) a pirtatlans6g

lfutszatitsem szabad elveszitenie. M6sk6ppen fogalmazva, mdrr az is a p6rtatlans6g - 6s ezen

keresztiil a tisztess6ges eli6r6shoz val6 jog - s6relm6t jelenti amennyiben azitllkezl testiilet

a p6rtatlans6 g liltszatdt vesziti el.

Az inditv6nyoz6 6ll6spontja szerint az ezzel ellent6tes, a Kriria v6gz6s6ben kifejtett jog6r-

telmez6s a Ve. 14. g-6ra 6s 19. $-6ra vonatkoz6, az Alaptorv6ny 28. cikk6ben foglalt jog6r-

telmez6si szab6lyokat kifejezetten figyelmen kiviil hagyja, emiatt contra legem v6ltk onk6-

nyess6, a tisztess6ges bir6s6gi elj6r6shoz val6 jog s6relm6t okozva.

A Kriria 6ll6spontja szerint a v6laszt6si bizotts6gban a v6lasztott tagok a szakmaisdgot, a

megbizott tagok a jeliilt, illetve a jelol6 szervezet 6rdekeit k6pviselik. A Ve. a v6laszt6si

bizotts{g tagjaival szemben el6irt kdvetelm6nyeket a v6laszt6si bizotts6g kiiziogi feladatai-

val 6sszefiigg6sben hathrozzameg, ez6rt e szabdlyokat kiterjesztcien, a v6laszt6si bizotts6g

tagjainak a v6lasztisi bizotts6gi munkdval iissze nem fiigg6 magatart6s6ra, tev6kenys6g6re

vonatkoztatni nem lehet. A Ve. 19. S (1) bekezd6s6ben foglalt azonos jogok 6s kiitelezett-

s6gek 6ltal6nosan az6rt sem 6rv6nyesiilhetnek, mert a Ve. maga tesz mark6ns kiilonbs6get

a vdlaszt6si bizottsdg v6lasztott 6s deleg6lt tagjai kdztitt. Mindezen nem v6ltoztat az,hogy

a vdlasztdsi bizotts6g valamennyi tagja hivatalos szem6lynek min6siil.

Az inditv6nyoz6 szerint a Kriria fog6rtelmez6s6nek kiriv6 - alapjogi relevancift el6r6 - hi-

bfija azbrt 6llapithat6 meg, mert azzal a v6laszt6si bizotts6g v6lasztott 6s deleg6lt tagiai iog-

6ll6sdt annak ellen6re bontja meg, hogy a Ve. 19. $ (1) bekezdlse expressis aerbis rogzitia

v6lasztott 6s megbizott tagok jogai 6s kdtelezetts6gei azonoss6g6t, a Vg. 14. S (1) bekezd6se
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pedig a teljes bizotts6got - igy a deleg6lt tagokat is kiilonbs6g n6lkiil - kotelezi a p6rtatlansig

6rv6nyesit6s6re. A Kirria meg6llapitdsa alapos alkotm6nyos ok n6lki.il tesz ktilonbsEget az

azonos krizjogi iog6ll6ssal rendelkezci v6laszt6si bizottsigi tagok kiizott, ezzel teljes m6rt6k-

ben figyelmen kivtil hagyva a hat6lyos jogot. Amint az inditvdnyoz6 kifejtette, a jelirki szer-

vezetek 6ltal a v6laszt6si bizotts6gba tirrt6n6 deleg6l6s a k6pviseleten 6s nem a versenyen

alapul. A feloki szervezet (szervezetek) 6ltal megbizotttaga v6laszt6si bizotts6g feladatainak

kozos ell6t6s6ban 6s nem a p6rtok v6lasztdsi verseng6s6ben vesz r6szt. Ebb6l pedig kovet-

kezik, hogy nemcsak a v6laszt6si bizotts6g v6lasztott, hanem a megbizott tagj6nak is p6r-

tatlannak kell lennie, az inditv6nyoz6 szerint ez kovetkezik 6nmag6ban az eski.ijiik szove-

g6brjl is. A p6rtatlans6g m6rc6j6re pedig ir6nyad6 az Alkotm6nybir6s6g 2512013. (X. 4.)

AB hat6rozatdnak azon meg6llapit6sa, amely szerint az affa kdtelezett annak l6tszat6t sem

veszitheti el. Ez6rt a v6laszt6si bizotts6g tagia a kommunik6ci6j6t csak az Alaptorv6ny IX.

cikk (1) bekezd6s6ben 6s a Ve. 14. S (1) bekezd6s6ben foglaltakkal osszhangban, azoknak

megfelel6en folytathatja. A v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6t irgy kell gyakorolnia,hogy az

megfeleljen a tiszts6g6re vonatkoz6 torv6nyi kovetelm6nyeknek, melyeknek megtart6sa a

v6lem6nynyilv6nit6si joga sziiks6ges m6rt6kri korl6toz6s6t nem haladja meg.

Az inditv6nyoz6 megjegyzi, hogy a Kirria 6ll6spontj6nak elfogad6sa ak6r oda is vezethet,

hogy amennyiben a deleg6lt tagok l6tszdma a v6laszt6si bizotts6gban meghaladja a vdlasztott

tagok l6tsz6m6t, akkor az adott vdlasztdsi bizottsdgon egy6ltal6n nem lesz sz6monk6rhet6 a

p6rtatlans6g kovetelm6ny6nek 6rtelmez6se, hiszen a tobbs6gben l6vci deleg6lt tagokt6l nem

lehet a Kriria szerint elvitatni, hogy a ,,a jel616 szervezet 6rdekeit k6pviselik".

Az inditvrinyoz6 megit6l6se szerint a Kriria alaptorv6ny-ellenesnek tekintett kovetkeztet6-

sei az6rt befolyisolt6k a dont6st Erdemben, mert ezek tett6k lehet6v6 annak meg6llapit6s6t,

hogy ,,[a] Ve. a v6laszt6si bizotts6g deleg6lt tagjainak kozjogi tev6kenys6g6n kivi.ili tev6-

kenys6g6vel kapcsolatban semmilyen felt6telt nem szab, semmilyen tilalmat nem 5llit", 6s

ebb6l juthatott a Kirria arra az eredm6nyre, hogy ,,[a] deleg6lt tag szem6ly6ben nem kell,

hogy fiiggetlen legyen", kovetkez6sk6ppen az inditvdnyoz6 iital ekiterjesztett kifog6sban

s6relmezett tev6kenys6ge nem titk<izott a terh6re r6tt alapelvi rendelkez6sekbe. Vagyis a

Kriria a kifog6solt meg6llapit6sai nyom6n juthatott arra, hogy az NVB hat|rozatit megv6l-

toztatva 6s a kifog6st elutasitsa.

Az inditv6nyoz6 szerint a kifejtettekre tekintettel a Kirria teljes m6rt6kben 6s kifejezetten

kizfuta az Alapt<irv6ny 28. cikk6nek 6rtelmez6si elveit a Ve. 14. $ (1) 6s 19. S (1) bekezd6-

s6nek 6rtelmez6se sor6n, amellyel megs6rtette az inditvanyoz6 Alapt<irv6ny XXVIIL cikk
(1) bekezd6s6ben foglalt tisztess6ges elj6r6shoz val6 jog6t. A Kirria dont6se ez6rt nlzete

szerint alaptorv6ny-ellenes, 6s k6ri a T. Alkotm6nybir6s6gt6l annak megsemmisit6s6t.
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A jogi kepviselci az elektronikus al6ir6ssal ell6tott beadvdnyt a T. I(irria titj6n a valasztasi-

felulvizsgalat@kuria.birosag.hu elektronikus lev6lcimen keresztiil terf eszti elci.

A z indit v6n y ozo hozzai itru I a z ind it v 6ny l<o zzbtbte l6he z.

Budapest, 2022. m|rcius 21.

Tisztelettel,

dr. Vitdlyos Eszter Zsuzsanna inditv6nyoz6

jogi k6pvisel6je:

dr. ifj. Balsai Istvan

iigyv6d

Balsai Ugyv6di Iroda

Mell6klet:

- i.igyvedi meghatalmazds
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